Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

033
2015/2719 -34584/2016
Camilla Erland Aarnes
26.08.2016

Saksframlegg
Ny godkjenning av protokoll fra kommunestyret 22.06.16
Utv.saksnr
65/16

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
22.09.2016

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 22.06.16.

Bakgrunn for saken:

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.08.2016
Behandling:
Repr. Eikeland (FRP) bemerket at det var flere mangler i protokollen fra kommunestyret 22.06.16.
Ordfører Hilde (AP): Det kan se ut som det er en feil versjon av protokollen som ligger ved saken.
Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 22.06.16 utsettes derfor til neste møte.

Vedtak:
Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 22.06.16 utsettes til neste møte.

Saksutredning:

Rådmannens merknader:

Vedlegg
1 Protokoll fra kommunestyret 22.06.16

SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyret
Kommunestyresalen - Søgne rådhus
22.06.2016
17:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Astrid Margrethe Hilde
Ordfører
Bjørn Egeli
Medlem
Heidi Johansen
Medlem
Knut Henriksen
Medlem
Aslaug Bakke
Medlem
Pål Frode Henden
Medlem
Egel Terkelsen
Varaordfører
Bernt Ludvig Daland
Medlem
Christian Eikeland
Medlem
Gry Vibeke Aga Stubstad
Medlem
Charlotte Hansen Søyland
Medlem
Tom Erik Løchen
Medlem
Jack Andersen
Medlem
Oscar Lohne
Medlem
Helge Reisvoll
Medlem
Roy Fardal
Medlem
Jan Stubstad
Medlem
Torfinn Kleivset
Medlem
Allen Elle
Medlem
Yngvar Monstad
Medlem
Bjarne Bentsen Lieng
Medlem
Per Kjær
Medlem
Arild Ernst Berge
Medlem
Tone Pettersen
Medlem

Representerer
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
H
H
H
H
H
H
KRF
KRF
MDG
SP
SV
V
V

Forfall faste medlemmer:
Navn
Paul Magne Lunde
Solveig Kjelland Larsen
Sigrun Sæther

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
AP
AP
KRF

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Kristin Soltveit Upsal
Magne Haugland
Inge Johan Jenssen

Møtte for
Solveig Kjelland Larsen
Paul Magne Lunde
Sigrun Sæther

Representerer
AP
AP
KRF

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kim Høyer Holum
Gustav Skretting
Torkjell Tofte
Ståle Øverland
Camilla Erland Aarnes

Stilling
Rådmann
Kommunalsjef helse og omsorg
Kommunalsjef teknisk
Økonomisjef
Rådgiver

Av 27 representanter var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter.
Ingen merknader til innkalling eller sakskart. Sakskartet var datert 16. juni 2016 og omhandlet sak
PS 46/16 tom PS 56/16. Sak 56/16 Sommerfullmakt til rådmannen ble ettersendt 21. juni. Møtet ble
annonsert i Fædrelandsvennen 21. mai 2016.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Astrid Margrethe Hilde
Ordfører

Camilla Erland Aarnes
rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 46/16

Godkjenning av protokoll fra møte 26.05.16

PS 47/16

Sluttbehandling - detaljregulering for GB 24/14 og GB 24/60 Amfeneset Plan ID 201508

PS 48/16

Søknad om dispensasjon fra fartsgrense i sjø - Try rør

PS 49/16

Opprettelse av kommunalt næringsråd

PS 50/16

Rapport - oppfølging av politiske vedtak

PS 51/16

1. tertialrapport 2016 - Søgne kommune

PS 52/16

Ny legevaktsavtale med legene i Søgne og Songdalen samt ny avtale
med legevakta i Kristiansand

PS 53/16

Helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020

PS 54/16

Godkjenning av valgresultatet fra folkeavstemning om
kommunesammenslåing 06.06.16

PS 55/16

Framtidig kommunestruktur

PS 56/16

Sommerfullmakt til rådmannen - 2016

PS 46/16 Godkjenning av protokoll fra møte 26.05.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 26.05.16.

U.off.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2016
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 26.05.16.

PS 47/16 Sluttbehandling - detaljregulering for GB 24/14 og GB 24/60 Amfeneset Plan ID 201508
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag 2 til detaljregulering for GB
24/14 og GB 24/60 - Amfeneset Plan ID 201508 bestående av plankart, bestemmelser og
planbeskrivelse (vedlegg 3-6).
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 22.06.2016
Behandling:
Daland (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak på vegne av H og FRP:
Ta bort rekkefølgekravet §1b om gang- og sykkelvei.

Votering:
Det ble bestemt å votere i følgende rekkefølge:
1. fellesforslaget fra H og FRP
2. rådmannens forslag til vedtak
Fellesforslaget ble forkastet med 5 (KRF, V, AP, MDG) mot 4 (H, FRP) stemmer.
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag 2 til detaljregulering for GB
24/14 og GB 24/60 - Amfeneset Plan ID 201508 bestående av plankart, bestemmelser og
planbeskrivelse (vedlegg 3-6).
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2016
Behandling:
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstiling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
5. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag 2 til detaljregulering for GB 24/14 og
GB 24/60 - Amfeneset Plan ID 201508 bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse
(vedlegg 3-6).
6. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
Repr. Daland (FRP) fremmet forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag 2 til detaljregulering for GB 24/14 og GB
24/60 - Amfeneset Plan ID 201508 bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 3-6).
Med følgende endring:
Rekkefølgekravet § 1b endres til:
Før det kan gis Ferdigattest skal det være etablert gang- og sykkelvei fra Torvefjordkrysset fram til avkjørsel
Torvefjorden båthavn (GB for 23/733).
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Votering:
Plan- og miljøutvalgets innstilling satt opp mot FRP sitt forslag til vedtak. FRP sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag 2 til detaljregulering for GB 24/14 og GB
24/60 - Amfeneset Plan ID 201508 bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 36). Med følgende endring:
Rekkefølgekravet § 1b endres til:
Før det kan gis Ferdigattest skal det være etablert gang- og sykkelvei fra Torvefjordkrysset fram til
avkjørsel Torvefjorden båthavn (GB for 23/733).
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

PS 48/16 Søknad om dispensasjon fra fartsgrense i sjø - Try rør
Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av forskrift om fartsbegrensing i sjøen i Søgne kommune sjøkart nr. 9 og 10 avslås søknad
om dispensasjon fra fartsbegrensingen fra Try rør as.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.06.2016

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
I medhold av forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Søgne kommune sjøkart nr. 9 og 10 innvilges søknad om
dispensasjon fra fartsbegrensningen fra Try rør as.

Votering
Rådmannens forslag til vedtak ble satt opp mot forslaget til FRP.
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 5(AP, V, KRF, SV) mot 4(H, FRP) stemmer.

Innstilling:
I medhold av forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Søgne kommune sjøkart nr. 9 og 10 avslås
søknad om dispensasjon fra fartsbegrensningen fra Try rør as.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2016
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
I medhold av forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Søgne kommune sjøkart nr. 9 og 10 avslås søknad om
dispensasjon fra fartsbegrensningen fra Try rør as.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
I medhold av forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Søgne kommune sjøkart nr. 9 og 10 innvilges søknad om
dispensasjon fra fartsbegrensningen fra Try rør as.
Repr. Berge (V) merknader til protokollen fra formannskapet 15.06.16: Venstre er plassert feil, og partiet
stemte for FRP sitt forslag i formannskapet.

Votering:
Formannskapets innstilling satt opp mot FRP sitt forslag til vedtak. FRP sitt forslag vedtatt med 14 (FRP, H,
V, SP) mot 13 stemmer (AP, KRF, SV, MGD)

Vedtak:
I medhold av forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Søgne kommune sjøkart nr. 9 og 10 innvilges
søknad om dispensasjon fra fartsbegrensningen fra Try rør as.

PS 49/16 Opprettelse av kommunalt næringsråd
Rådmannens forslag til vedtak:

Det opprettes et kommunalt næringsråd i Søgne bestående av gruppelederne i
kommunestyret. Ordfører og varaordfører fungerer som henholdsvis leder og
nestleder av rådet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.06.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.
Hilde (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Det opprettes et kommunalt næringsråd i Søgne bestående av gruppelederne i formannskapet.
Næringsrådet skal ha dialog med næringsdrivende i Søgne om videre organisering av rådet.
Ordfører og varaordfører er henholdsvis leder og nestleder av rådet.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak, ble satt opp mot forslaget til AP.
Forslaget til AP ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Det opprettes et kommunalt næringsråd i Søgne bestående av gruppelederne i formannskapet.
Næringsrådet skal ha dialog med næringsdrivende i Søgne om videre organisering av rådet. Ordfører
og varaordfører er henholdsvis leder og nestleder av rådet.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2016
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Det opprettes et kommunalt næringsråd i Søgne bestående av gruppelederne i formannskapet.
Næringsrådet skal ha dialog med næringsdrivende i Søgne om videre organisering av rådet. Ordfører
og varaordfører er henholdsvis leder og nestleder av rådet.

PS 50/16 Rapport - oppfølging av politiske vedtak
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.06.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.
Formannskapet innstiller enstemmig til kommunestyret.

Innstilling:
Kommunestyret tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2016
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering.

PS 51/16 1. tertialrapport 2016 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2016 med endringer
som beskrevet i saksframlegget.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.05.2016
Behandling:
Eldrerådet fremmer følgende enstemmige uttalelse til tertialrapporten:
1. For eldrerådet ser det ut som om kommunen har en rimelig god økonomistyring
2. Eldrerådet har en bekymring for at det gode økonomiske resultatet kamuflerer et reelt behov på ulike
sektorer som på et senere tidspunkt vil generere store utgifter.

Innstilling:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2016 med endringer
som beskrevet i saksframlegget, med følgende uttalelse:
1. For eldrerådet ser det ut som om kommunen har en rimelig god økonomistyring
2. Eldrerådet har en bekymring for at det gode økonomiske resultatet kamuflerer et reelt behov
på ulike sektorer som på et senere tidspunkt vil generere store utgifter.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 31.05.2016
Behandling:
Rådet fremmer følgende merknad til rapporten:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne merker seg at det er krevende for Nygård skole å oppnå
budsjettbalanse pga. den økte aktiviteten i kompetanseavdelingen.

Innstilling:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2016 med endringer
som beskrevet i saksframlegget, med følgende merknad:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne merker seg at det er krevende for Nygård skole å oppnå
budsjettbalanse pga. den økte aktiviteten i kompetanseavdelingen.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 31.05.2016
Behandling:
Herdlevær (Fagforbundet) ba om følgende protokolltilførsel:

1) Bekymret for om nye rom på SOS er tilstrekkelig finansiert.
2) Bekymret for Kompetanseavdelingen Nygård skole. Manglende fasiliteter f.eks til
renhold.

Innstilling:
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 08.06.2016
Behandling:
Representanten Henden (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak:
Med merknad om at vi ønsker å utvide pedagogisk personale i Søgneskolen. Vi kan ikke se behov for å fjerne
50% pedagog fra Nygård skole.

Votering:
Hendens forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (H,SP).

Tjenesteutvalget vedtok følgende innstilling.

Innstilling:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2016 med endringer
som beskrevet i saksframlegget og med merknad om at vi ønsker å utvide pedagogisk personale i
Søgneskolen. Vi kan ikke se behov for å fjerne 50% pedagog fra Nygård skole.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.06.2016
Behandling:
Rådmannens oppdaterte forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2016 med endringer
som beskrevet i saksframlegget.
I tillegg økes både inntektssiden (tilskudd fra staten) og utgiftssiden (eiendomsenhetens driftsramme)
i driftsbudsjettet med 600 000 kroner som følge av budsjettavtale i Stortinget.
Til behandling forelå Tjenesteutvalgets innstilling.
Hilde (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2016 med endringer
som beskrevet i saksframlegget. og med merknad om at vi ønsker å utvide pedagogisk personale i
Søgneskolen. Vi kan ikke se behov for å fjerne 50% pedagog fra Nygård skole.
I tillegg økes både inntektssiden (tilskudd fra staten) og utgiftssiden (eiendomsenhetens driftsramme)
i driftsbudsjettet med 600 000 kroner som følge av budsjettavtale i Stortinget.

Votering
Rådmannens oppdaterte forslag settes opp mot forslaget til AP.
Rådmannens forslag ble vedtatt med 6 (V, H, FRP, FRP, KRF, SV) mot 3 (AP) stemmer.

Innstilling:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2016 med endringer
som beskrevet i saksframlegget.
I tillegg økes både inntektssiden (tilskudd fra staten) og utgiftssiden (eiendomsenhetens driftsramme)
i driftsbudsjettet med 600 000 kroner som følge av budsjettavtale i Stortinget.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2016
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2016 med endringer som beskrevet i saksframlegget.
I tillegg økes både inntektssiden (tilskudd fra staten) og utgiftssiden (eiendomsenhetens driftsramme) i
driftsbudsjettet med 600 000 kroner som følge av budsjettavtale i Stortinget.
Repr. Bakke (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Med merknad om at vi ønsker å utvide pedagogisk personale i Søgneskolen. Vi kan ikke se behov for å fjerne
50% pedagog fra Nygård skole.
Repr. Berge (V) fremmet tilleggsforslag:
Oppvekst styrkes med 0,5 mill. kroner. Tjenesteutvalget vedtar hvordan den økte rammen disponeres. Beløpet
finansieres med 235.000 kr fra dips.fond og 265.000 kr fra overføringer til investeringsbudsjettet.
Repr. Bakke (AP) trakk AP sitt tilleggsforslag.

Votering:
Formannskapets innstilling satt opp mot Formannskapets innstilling inkludert Venstres tilleggsforslag.
Formannskapets innstilling inkludert Venstres tilleggsforslag vedtatt med 16 (AP, V, KRF, H (3-Andersen,
Reisvoll, Fardal), MDG) mot 11( H (3-Løchen, Lohne, Stubstad), FRP, SP, SV)

Vedtak:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2016 med endringer som beskrevet i
saksframlegget.
I tillegg økes både inntektssiden (tilskudd fra staten) og utgiftssiden (eiendomsenhetens driftsramme) i
driftsbudsjettet med 600 000 kroner som følge av budsjettavtale i Stortinget.
Oppvekst styrkes med 0,5 mill. kroner. Tjenesteutvalget vedtar hvordan den økte rammen disponeres.
Beløpet finansieres med 235.000 kr fra dips.fond og 265.000 kr fra overføringer til
investeringsbudsjettet.

PS 52/16 Ny legevaktsavtale med legene i Søgne og Songdalen samt ny avtale med
legevakta i Kristiansand
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret gir sin tilslutning til ny legevaktavtale med Kristiansand kommune fra 1/1-16.
Endringer i lokal legevaktavtale for Søgne kommune gjøres gjeldende fra 1/1-17.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.06.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Ingen merknader.
Formannskapet innstiller enstemmig til kommunestyret.

Innstilling:
Kommunestyret gir sin tilslutning til ny legevaktavtale med Kristiansand kommune fra 1/1-16.
Endringer i lokal legevaktavtale for Søgne kommune gjøres gjeldende fra 1/1-17.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2016
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret gir sin tilslutning til ny legevaktavtale med Kristiansand kommune fra 1/1-16. Endringer i
lokal legevaktavtale for Søgne kommune gjøres gjeldende fra 1/1-17.

PS 53/16 Helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret slutter seg til rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune, med
korreksjoner for endrede salgs- og skjenketider.
Kommunestyret vedtar dagens salgs- og skjenketider slik:
o Salgstid for alkoholgruppe 1(øl, rusbrus) i butikker på ukedager fra kl. 08.00-20.00, lørdager
fra kl.08.00-18.00. Salgsbevillinger gjøres ikke tidsbegrenset, og det er ikke krav om å søke
fornyelse hvert fjerde år. Bevillingene tilpasses likevel vedtatte salgstider i kommunen.
o Skjenketiden er for alkoholgruppe 1 (øl, rusbrus) og alkoholgruppe 2 (vin) fra kl. 08.0002.00, for alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00-02.00 innendørs, 13.00-24.00 utendørs.
Alle skjenkebevillinger gjennomgås ved utløpet av en bevillingsperiode hvert fjerde år.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 08.06.2016
Behandling:
Innledningsvis i saken ble høringsuttalelse fra Lensmann/ politiet delt ut til medlemmene. Tjenesteutvalget
ønsker å få rapporter fra kontrollvirksomheten som gjennomføres som referatsaker til utvalget.
Representanten Jørgensen (FrP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget slutter seg til rusmiddel politisk handlingsplan for Søgne kommune, med korreksjoner for
endrede salgs- og skjenketider. Tjenesteutvalget vedtar maksimal salgs- og skjenketider i følge nasjonal
alkoholpolitikk i Søgne kommune.

Representanten Henden (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak:
I tråd med rusteamet i Søgne sine anbefalinger foreslås å innføre normaltid for salg og skjenking av alkohol i
neste periode.

Votering:
Først ble det stemt over FrP sitt forslag. Dette falt mot 6 mot 3 stemmer (FRP,SP).
Deretter ble det votert over Hendens forslag mot rådmannens forslag til vedtak.
Rådmannens forslag ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer (AP,KRF).
Tjenesteutvalget innstiller til kommunestyret.

Innstilling:
Kommunestyret slutter seg til rusmiddel politisk handlingsplan for Søgne kommune, med
korreksjoner for endrede salgs- og skjenketider.
Kommunestyret vedtar dagens salgs- og skjenketider slik:
o Salgstid for alkoholgruppe 1(øl, rusbrus) i butikker på ukedager fra kl. 08.00-20.00, lørdager
fra kl.08.00-18.00. Salgsbevillinger gjøres ikke tidsbegrenset, og det er ikke krav om å søke
fornyelse hvert fjerde år. Bevillingene tilpasses likevel vedtatte salgstider i kommunen.
o Skjenketiden er for alkoholgruppe 1 (øl, rusbrus) og alkoholgruppe 2 (vin) fra kl. 08.0002.00, for alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00-02.00 innendørs, 13.00-24.00 utendørs.
Alle skjenkebevillinger gjennomgås ved utløpet av en bevillingsperiode hvert fjerde år.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2016
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Kommunestyret slutter seg til rusmiddel politisk handlingsplan for Søgne kommune, med korreksjoner for
endrede salgs- og skjenketider.
Kommunestyret vedtar dagens salgs- og skjenketider slik:
o Salgstid for alkoholgruppe 1(øl, rusbrus) i butikker på ukedager fra kl. 08.00-20.00, lørdager fra
kl.08.00-18.00. Salgsbevillinger gjøres ikke tidsbegrenset, og det er ikke krav om å søke fornyelse
hvert fjerde år. Bevillingene tilpasses likevel vedtatte salgstider i kommunen.
o Skjenketiden er for alkoholgruppe 1 (øl, rusbrus) og alkoholgruppe 2 (vin) fra kl. 08.00-02.00, for
alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00-02.00 innendørs, 13.00-24.00 utendørs.
Alle skjenkebevillinger gjennomgås ved utløpet av en bevillingsperiode hvert fjerde år.
Representanten Henden (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
I tråd med rusteamet i Søgne sine anbefalinger foreslås å innføre normaltid for salg og skjenking av alkohol i
neste periode.

Votering:
Tjenesteutvalgets innstilling satt opp mot AP sitt forslag. Tjenesteutvalgets innstilling vedtatt med 17( H,
FRP, AP (2- Egeli og Hilde), SP, MDG, V) mot 10 (AP ( 6- Henriksen, Upsal, Johansen, Bakke, Haugland,
Henden), KRF, SV)

Vedtak:
Kommunestyret slutter seg til rusmiddel politisk handlingsplan for Søgne kommune, med korreksjoner
for endrede salgs- og skjenketider.
Kommunestyret vedtar dagens salgs- og skjenketider slik:
o Salgstid for alkoholgruppe 1(øl, rusbrus) i butikker på ukedager fra kl. 08.00-20.00,
lørdager fra kl.08.00-18.00. Salgsbevillinger gjøres ikke tidsbegrenset, og det er ikke krav
om å søke fornyelse hvert fjerde år. Bevillingene tilpasses likevel vedtatte salgstider i
kommunen.
o Skjenketiden er for alkoholgruppe 1 (øl, rusbrus) og alkoholgruppe 2 (vin) fra kl. 08.0002.00, for alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00-02.00 innendørs, 13.00-24.00 utendørs.
Alle skjenkebevillinger gjennomgås ved utløpet av en bevillingsperiode hvert fjerde år.

PS 54/16 Godkjenning av valgresultatet fra folkeavstemning om
kommunesammenslåing 06.06.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre godkjenner valgstyrets protokoll i forbindelse med folkeavstemning om
kommunesammenslåing 06.06.16.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2016
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommunestyre godkjenner valgstyrets protokoll i forbindelse med folkeavstemning om
kommunesammenslåing 06.06.16.

PS 55/16 Framtidig kommunestruktur
Rådmannens forslag til vedtak:
Prosessen med sammenslåing av Søgne med andre kommuner avsluttes og Søgne kommune
fortsetter som egen kommune.
Alternativ innstiling:
1. Kommunestyret legger intensjonsavtaler for Nye Søgne og Nye Kristiansand i bero
2. Kommunestyret godkjenner at kommunene Songdalen, Søgne og Kristiansand slår seg
sammen til en kommune.

3. Kommunestyret ber forhandlingsutvalget fremforhandle en intensjonsavtale med mandat
for fellesnemda som kommunestyret kan godkjenne innen 31. august.
4. Forhandlingsutvalget tiltres av en representant fra opposisjonen.
5. Forhandlingsutvalget forankrer sitt arbeid i formannskapet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.06.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Andersen (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, KRF, SV, V:
Formannskapet innstiller til kommunestyret å legge det klare rådet ved folkeavstemningen til grunn, og
avslutter derved prosessen hva angår kommunesammenslåing.
Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til alternativ innstilling.
Egeli (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

6. Kommunestyret legger intensjonsavtaler for Nye Søgne og Nye Kristiansand i bero
7. Dersom Songdalens formannskap innstiller til samtaler med Kristiansand, tas saken opp igjen i
kommunestyret

Votering
Fellesforslaget likestilles med rådmannens
Det ble votert i følgende rekkefølge
1. FRP sitt forslag
2. AP sitt forslag settes opp mot fellesforslaget
FRP sitt forslag ble forkastet mot 1 (FRP) stemme
Fellesforslaget ble vedtatt med 5 (V, H, KRF, SV) mot 4 (AP, FRP) stemmer

Innstilling:
Formannskapet innstiller til kommunestyret å legge det klare rådet ved folkeavstemningen til grunn, og
avslutter derved prosessen hva angår kommunesammenslåing.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2016

Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Formannskapet innstiller til kommunestyret å legge det klare rådet ved folkeavstemningen til grunn, og
avslutter derved prosessen hva angår kommunesammenslåing.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag til vedtak:
1. Søgne kommunestyre tar folkeavstemningen til etterretning. Intensjonsavtaler for Nye Søgne og Nye
Kristiansand avsluttes.
2. Kommunestyret godkjenner at kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand har til hensikt å slå seg
sammen til en kommune. Dersom den politiske prosessen ikke fører frem står en etter 31.august igjen med
K1.
3. Kommunestyret ber om at det fremforhandles avtale med mandat for fellesnemda som kommunestyret kan
godkjenne.
4. Forhandlingsutvalget tiltres av en ekstra representant fra opposisjonen. Forhandlingsutvalget tiltres av
en felles representant fra arbeidstakerorganisasjonene, på lik linje som i tidligere prosess.
5. Forhandlingsutvalget forankrer sitt arbeid i formannskapet. Kommunestyret holdes løpende orientert om
prosessen. Nødvendige avklaringer tas opp under veis.
6. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en involverings- og informasjonsplan inklusive folkemøte med
presentasjon av intensjonsavtale og mandat for fellesnemnd.
7. Kommunestyret ber rådmannen utdype de økonomiske konsekvensene av å bestå som egen kommune.
Kommunestyret ber rådmannen gjøre en vurdering av konsekvensene av at flere interkommunale
samarbeid må reorganiseres.
8. Avtaleutkastene til K2 og K5 legges til grunn for videre forhandlinger.

Votering:
Formannskapets innstilling satt opp mot FRP sitt forslag til vedtak. Formannskapets innstilling vedtatt med 16
(H (4 – Andersen, Lohne, Reisvoll og Fardal), KRF, V, MDG, SP, SV, AP (4– Haugland, Upsal, Bakke og
Henden) mot 11 (FRP, AP (4 – Egeli, Hilde, Henriksen og Johansen), H(2- Løchen og Stubstad) stemmer

Vedtak:
Kommunestyret legger det klare rådet ved folkeavstemningen til grunn, og avslutter derved prosessen hva
angår kommunesammenslåing.

PS 56/16 Sommerfullmakt til rådmannen
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til i sommerferien å fatte vedtak i saker som haster
og som ikke kan utestå til ordinær politisk behandling.
Fullmakt gjelder ikke saker hvor vedtaksmyndigheten i lov eksplisitt er lagt til politisk
utvalg/kommunestyret. Vedtakene blir å referere i de respektive politiske utvalg som normalt
er tillagt vedtaksmyndigheten, i første møte etter ferien.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2016
Behandling:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til i sommerferien å fatte vedtak i saker som haster og som
ikke kan utestå til ordinær politisk behandling.
Fullmakt gjelder ikke saker hvor vedtaksmyndigheten i lov eksplisitt er lagt til politisk
utvalg/kommunestyret. Vedtakene blir å referere i de respektive politiske utvalg som normalt er tillagt
vedtaksmyndigheten, i første møte etter ferien.

